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 مقدمه 

 وفادار بیشتر را هاسازمان این سازمانی درون هایذهنیت و متعدد النفعانذی داشتن اما هستند، نوآوری نیازمند بزرگ هایسازمان

 بزرگ  هایسازمان  یعنی  .است  شده  نامیده  دریایی  نیروی  سازمانی،  آپاستارت  کتاب  در  که  چیزی  .کندمی  موجود  وضعیت  حفظ  به

 که سازمان از بخشی یعنی .موجود شیرده گاوهای از نگهداری و موجود وضعیت حفظ هدفش که هستند دریایی نیروی دارای

 هایحلراه و هافناوری بازارها، به خواهیممی اگر اما .است سازمان شیرده گاوهای از نگهداری و موجود وضعیت حفظ سئولیتشم

 کاشفان رویکرد داشتن نیازمند بیشتر و نیست کافی دریاداری روحیه داشتن یابیم،دست جدید وکارهایکسب به نهایت در و جدید

 بدیهی  و  است  جدید  هایسرزمین  و  هاگنج  به  یافتندست  به  عالقمند  بیشتر  موجود  وضعیت  حفظ  از  فارغ  که  رویکردی  یعنی  .هستیم

 بهترین به موجود وضعیت از بتواند هم که باشیم داشته سازمانی خواهیممی اگر اما نیستند سازگار هم با رویکرد دو این که است

  هایی سازمان  .باشیم  نوین  ساختارهایی  فکر  به  باید  بزند  جدید  هایسرزمین  اکتشاف  به  دست  بهتر  یآینده  برای  هم  و  ببرد  بهره  شیوه
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   .باشند  داشته  هم  با  را  نامتجانس  ویژگی  دو  این  توانندمی  چگونه  که  است  این  هاسازمان  اصلی  سوال  .باشند  داشته  دوگانه  قابلیت  که

 

 نظر به اما کردند می استفاده متعدد ابزارهای از گذشته در کنند خلق جدیدی خدمات و محصوالت بتوانند آنکه برای هاسازمان

 استفاده  معنی  به  نوآوری  بومزیست  خلق  .است  سازمان  برای  نوآوری  بومزیست  یک  خلق  ها،سازمان  برای  روش  بهترین  امروزه  رسدمی

 نوآوری بوم .یابد دست نظرش مورد هاینواوری  به بتواند آن در که بومیزیست ..است سازمان برای باز نوآوری بنیادین مفاهیم از

 از  استفاده  با  مسیر  این  در .است  باز  نوآوری  اساس  بر  مبتنی  بومیزیست  خلق  هدف  اما  است  نوآوری بومزیست  خلق  برای  ابزاری  باز،

 صورتی  به  را  مبانی  این  و  بگیرد  نظر  در  را  زیر  مبنایی  اصل  پنج  کند،  تالش  باید  سازمان/شرکت  تکمیلی،  ابزارهای  سایر  البته  و  بوم  این

  :دهد توسعه را مناسب ابزارهای و کند تنظیم سازگار
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 نوآوری  تز .1

 نوآوری آینده مورد در دیدگاهش و کالن راهبردهای که دهد پاسخ پرسش این به سازمان باید بخش این در

  به  نوآوری برای یایده داشتن .یافت خواهند توسعه آینده در بازارها و نیازها کدام و هافناوری کدام .چیست

 نه کدام به و کند استقبال هافناوری کدام از و برود سمت کدام به باید داندمی سازمان که است معنی این

  .خوردمی گره سازمان راهبردهای با خوبی به موضوع این .بگویید

 سازمان  نوآوری سبد .2

 تنها  یا  کنندمی  نگاه  دور هایآینده  به  اندازه  از  بیش  یا  معمول  صورت  به  خود  نوآوری  سبد  توسعه  در  هاسازمان

  راهبردی  باید  موفق  سازمان  .شودمی  موجود  وضعیت  وریبهره  به  منجر  که  گیرندمی  هدف  را  کوچکی  بهبودهای

 .باشد داشته گراتحول و پیرامونی مرکزی، سگانه هاینوآوری سبد توسعه برای مناسب
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   نوآوری مدیریت چارچوب  .3

 خود،   نوآوری  سبد  توسعه  و  مدیریت  برای  سازمان  یعنی  کنیممی  صحبت  هاسازمان  دوسوتوانی  مورد  در  وقتی

 نوآوری  فلسفه  در  ریشه  که  فکری چارچوب  این  .دارد  اجرا  تا  ایده  جستجو  از  ساختارمند  و  سازگار  چارچوبی

 و  فکری  هایچارچوب  این  .شود  نهادینه  ازمانس  اجرایی  هایروش  در باید  دارد  وگارکسب  توسعه  مدیریت  در  تکاملی  هایروش  و  باز

  .است سازمان در جدید وکارهایکسب توسعه برای مناسب ابزارهای انتخاب پایه شناسیروش
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   نوآوری هایسنجه یا حسابداری .4

 مختلف   مراحل  در  نوآوری  موفقیت  و  رشد  گیریاندازه  هایروش  از  هوشمندانه  درکی  نیازمند  نوآوری  توسعه

 برای بالغ خدمات و محصوالت مالی ابزارهای از استفاده بزرگ هایسازمان رایج هایاشتباه از یکی .است

 حسابداری نظام و هاسنجه نیازمند هاسازمان که حالی در .است نوآوری موفقیت میزان گیریاندازه

 خواهد  سازمان  بعدی  هایتصمیم  به  گیبزر  کمک  آن  از  استفاده  و  نوآوری  حسابداری  نظام  این  خلق  .هستند  نوآوری  برای  اختصاصی

  .کرد

 

 نوآوری  اجرای  ابزارهای .5

 از نوآوری فرآیند مدیریت و سازمانی نوآوری سبد توسعه و بسط برای نیاز مورد اجرایی هایروش و ابزارها

 ایده با سازگار ابزارهای نیازمند منسجم، فکری چارچوب یک داشتن بر عالوه رشد و اجرا تا ایده یافتن

  .است نوآوری مدیریت چارچوب و سازمان نوآوری
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 باز  نوآوری تعریف 

 و خود بازار سازمان داخل در نوآوری به بخشیدن سرعت برای دانش از خروجی و ورودی جریانات از هدفمند استفاده باز نوآوری

 .است بیرونی بازارهای در درونی دانش از استفاده توسعه همچنین

 خارج  و  داخل  در  گرفته  شکل  هایایده  سیستماتیک  صورت  به  هاسازمان  که  است  نوآوری  مدیریت  برای  جامع  رویکرد  یک   باز  نوآوری

 سنتی  هایمدل  برخالف  بازنوآوری  در  .نمایندمی  سازیتجاری  بازار،  به  شده  منتهی  بیرونی  و  درونی  مسیرهای  از  استفاده  با  را  سازمان

 نوآوری) نوآوری سنتی رویکرد برخالف و است (سازمان از خارج چه و سازمان داخل در چه) هادهای از برداریبهره  بر اصل نوآوری،

  .نیست سازمان درون توسعه و تحقیق واحد به محدود ،(بسته

 تصور  موسسات رقابتی جایگاه حفظ و پیشرفت برای منبعی عنوان به خالقیت و ابتکار بزرگ، هایمجموعه و صنایع دیدگاه در

 این با .است سازمانیدرون هایایده و هاتوانایی منابع، بر تاکید و داخلی تمرکز ابداعات، مدیریت رایج مدل سنتی طور به .شودمی

 سعی و کرده تکیه سازمانیدرون هایشایستگی بر منحصرا و شده بسته نوآوری به محدود بزرگ هایشرکت در نوآوری منطق،

 همچون مجوزهایی تاثیرات چارچوب در را ابتکار و ابداع فرایند تمامی و برده جلو یکجانبه صورت به را توسعه فرایند تمام کنندمی

 ابداعات  آنکه  چه  و  کنند  تمرکز  ابتکارات  خلق  برای  شاندرونی  هایشایستگی  بر  شرکتها  چه  .کنندمی  محدود  معنوی  مالکیت  حقوق

 نزدیک یکدیگر به مبتکرانه محصول یک تولید برای که باشد گوناگونی رانبازیگ هایتوانمندی و منابع اشتراک ها،همکاری نتیجه

 مدرن  اقتصاد  در  سودمند  هایموقعیت  شناخت  به  رسیدن  تا  پیاپی  هایشکست  و  سنگین  بسیار  سربار  ایجاد  با  منطقی  چنین  اند؛شده

 نوآوری  گوناگون هایمدل و ویکردهار سمت به بزرگ جهت تغییر و چرخش یک  شاهد امروزه علت همین به .است همراه امروزی
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 و  تشویق قالب در ترگسترده شکل به و بیرونی منابع به اتکا و موسسات نزدیک  همکاری همچون هاییشکل به که .هستیم باز

 هایچالش با امر این البته .کندمی پیدا نمود سازمان مرزهای از بیرون و سازمانیدرون بعد دو هر در خالقیت و ابتکار از پشتیبانی

 موسسات  توانمی  سازمانی  درون  خاص  هایقابلیت  توسعه  با  اما  .است  روبرو  فراوانی  …و  رقابتی  مشکالت  معنوی،  مالکیت  مدیریتی،

 ساختن کارآمد و توسعه برای سازمان یک  توانایی .نمود آماده باز نوآوری هایروش موثر و موفق اجرای و پشتیبانی برای را بزرگ

 حیاتی موضوعی بالعکس و سازمان درون به آن موفق انتقال برای بیرونی دانش از برداریبهره  برای سازگاری و سازمانیدرون روابط

 جستجو source open یا متنباز فلسفه توسعه بر آن تمرکز و گرایش و افزارنرم صنعت در را باز نوآوری روح بتوان شاید .است

 آزاد و رایگان انتشار برای دهندگانتوسعه انگیزش در بازمتن شیوه با افزارنرم توسعه مرسوم هایروش میان اصلی تفاوت .کرد

 افزارینرم کدهای توسعه و رایگان دسترسی برای دیگران به دادن اجازه و معنوی حقوق کردن قربانی شان،مالکیت تحت اطالعات

 .دانست دیدگاه این موفق هاینمونه توانمی را فایرفاکس و لینوکس .است

 و ها شرکت روی پیش مشکالت از ناپذیر جدایی بخشی محصوالت، کوتاه فرآیند هایچرخه و فناوری سریع تغییرات امروزه

 مجبور جدید افقی و عمودی اتحادهای و هاهمکاری در شرکت و بیشتر تعامل به را موسسات امر همین .است بزرگ هایسازمان

 .کنند کسب را بازار مداوم تغییرات به پاسخگویی قدرت بیشتر، وریبهره و انعطاف با تا کندمی

 باز نوآوری  سازی پیاده  دالیل

 میشود باعث که انگیزه اولین بگیرند پیش باز نوآوری سازی پیاده برای را مختلفی مسیرهای توانند می شرایط به بسته هاشرکت

 واحدهای بعضی باشند آشنا شود می باز نوآوری سازی پیاده موجب که اییهفعالیت با که است این کند باز را خود مرزهای سازمان

 دلیل  همین  به  است  سازمان  کل  شدن  درگیر  نیازمند   باز  نوآوری  سازی  پیاده  اما  باشند  کرده  باز  را  خود  مرزهای  است  ممکن  سازمان
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 افقی محور و (تکاملی رشد) باال به پایین و (استراتژیکی)پایین به باال عمودی محور اساس بر شده بندی طبقه سیستم یک از ما

 چپ سمت و (باز نوآوری متمرکز بخش / واحد عملکرد / تیم یک ) است متمرکز صورت به  هافعالیت براساس (راست سمت)

  .است شده طراحی (مختلف هایفعالیت و هابخش از استفاده) شده توزیع هافعالیت

ت
الی

فع
 

ی
ها

 
یع

وز
ت

 
ده

ش
 

 پرورش سازمان در استراتژیک دالیل به نوآوری

 شود می داده

 نوآوری برای ایی یافته توسعه سازی پیاده روش

 ندارد وجود باز

 به ها پروژه خالل در باز نوآوری سازی پیاده

 شود می انجام اتفاقی صورت

ت
فعالی

 
ی

ها
 

متمرکز
 

 می انجام باز نوآوری های ویژگی سازی شفاف

 شود

 سازی پیاده برای شفاف استراتژی یک توسعه

 رهبری به مرکزی تیم یک توسط که باز نوآوری

 شود می انجام سازمان باتجربه مدیران

 پیاده کالن استراتژی یک عنوان به را باز نوآوری

 کنند

 همکاری تسهیل منظور به کارکنان توانمندسازی

 شود می انجام ها آن بین

 نظر در تیمی باز نوآوری سازی پیاده برای معموال

 شود نمی گرفته

 بالغ
 باال به پایین

 تکاملی رشد

 پایین به باال

 استراتژیک
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 متمرکز هایفعالیت  محور،  استراتژیک پایین،  به باال از -۱

 سازمان  کلی  استراتژی  و  است  سازمان  داخل  در  باز  نوآوری  مرکزی  هسته  یک   آوردن  وجود  به  سازمان  اصلی  استراتژی  رویکرد  این  در

 .است  توجه  قابل  موارد  جمله  از  جدید  هایفناوری  به  دسترسی  و  بازاریابی  زمان  کاهش و  است  شده  بنا  خود  مرکزی  هسته  مبنای  بر

   شده  توزیع هایفعالیت  محور،  استراتژیک پایین،  به باال از -۲

 استفاده سازمان رویکرد و کندمی ایجاد باز  نوآوری برای خود از جداگانه مسیر یک  و نیست سازمان اصلی استراتژی جزو باز نوآوری

 باشد می فناوری مراکز  و هادانشگاه ، هااستارتاپ از

 شده  توزیع هایفعالیت   و تکاملی باال به پایین  -۳

 تعامل برای کارکنان توانمندسازی به توجه باز نوآوری به سازمان نگاه نیست باز نوآوری مبنای بر سازمان استراتژی رویکرد این در

 منابع از تعامل این ایجاد برای و کندنمی ایجاد سازمان در باز نوآوری سازی توانمند تیم معمول طور به و است یکدیگر با بهتر

 .کندمی استفاده سازمانی خارج مختلف

 متمرکز هایفعالیت  تکاملی،  باال،  به پایین -۴

 از گروهی مثال عنوان به .یافت دست آن به توان می تئوری لحاظ از که باوریم براین ما اما است نشده مشاهده رویکرد این نمونه

 .کنند ایجاد خود سازمانهای در باز نوآوری ایجاد برای خودگردان جامعه یک است ممکن توسعه و تحقیق مدیران
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 باز  نوآوری زایای م

 توسعه و تحقیق هایهزینه کاهش .1

 وریبهره افزایش و بهبود .2

 توسعه فرآیند ابتدایی مراحل در او هایخواسته و مشتری به توجه .3

 هدف جامعه تعیین و بازار تحقیقات در بیشتر دقت .4

 سازمانی برون و درون خالقیت نوآوری میان افزاییهم .5

 شما وکارکسب مناسب هایحلراه یافتن برای بیرونی شرکای فراوان انگیزه .6

 مجموعه با بیشتر افراد تعداد آشنایی به توجه با تبلیغاتی هایفعالیت و بازاریابی برای جدید شرایط خلق .7

 زیر ترتیب به وجود بسته نوآوری مدل با مقایسه در باز نوآوری بکارگیری مزایایی ،1IFM توسط شده انجام هایمصاحبه بررسی

 .بودند هاسازمان در باز نوآوری اجرای مسئوالن توسعه، و تحقیق مدیران شوندگان مصاحبه .است شده بیان

 بازار به ورود برای تر کوتاه زمان .1

 جدید هایفناوری یافتن .2

 جدید هایایده یافتن .3

 توسعه و تحقیق هزینه کاهش .4

  جدید بازارهای به دسترسی .5

 اکوسیستم در نوآوری ابداع .6
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 گیری تصمیم برای حیاتی اطالعات به دسترسی .7

 هامهارت پذیری انعطاف .8

  یتکیف افزایش .9
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 سازمانی  نوآوری راهبردی ابزار باز، نوآوری ومب

 . است  شده  ایجاد  2  نوآوری  ارزش  درک  گزارش  در  در  شده  منتشر  مطالعات  و  تحقیقات  اساس  بر  و  است  خانه  نُه  دارای  باز  نوآوری  بوم

 اتصاالت  و  شود  شناخته  بهتر  آن  جزایا  شود،  انجام  بیشتری  تأمل  باز  نوآوری  های  فعالیت  و  اقدامات  روی  بر  تا  کند  می  کمک   بوم  این

  .گیرد قرار توجه مورد بهتر ها آن میان

 نوآوری  سازی پیاده و توسعه برای مطالعه مورد کار و کسب هر که است بوده عناصری شناخت بوم، این ای پایه تحقیق اصلی هدف

  .است دانسته ضروری خود باز

 است این اصلی نکته کنند، استفاده خود نوآوری های شیوه در باز نوآوری اصول زا دارند تمایل که هایی سازمان از دسته آن برای

 ها  خانه  این  از  کدام هر  .هستند  ها  کدام  دارند  تمرکز  به  نیاز  که اجزایی  و  شود  اتخاذ  باز  نوآوری  رویکرد  باید  چرا  اصوال  که بدانند  که

 تصویر » و «کلی طرح» یکدیگر کنار در که کنیم، می توصیف زبا نوآوری برای «ساختمانی های بلوک» عنوان به را ها بلوک یا

 .دهند می ارائه را خاص سازمان یک  در باز نوآوری توسعه برای «بزرگ

 مفهوم  چهار  بوم  این  به  پرداختن  در  که  است  ذکر  به  الزم  و  است  متفاوت  باز  نوآوری  ساختمانی  های  بلوک  پیکربندی  سازمان،  هر  در

 :گیرد قرار توجه مورد ای پایه

 ندارد وجود باز نوآوری سازی پیاده یا درک شکلدهی، برای «همه با متناسب اندازه یک» رویکرد .1

 میان  و  ای  رشته چند  رویکرد  یک  باز،  نوآوری  برای  سازمان اصلی  انگیزه  از  نظر  صرف  و  «ساختمانی  های  بلوک»  گستره در .2

 است نیاز مورد کارکردی
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 است ضروری باال سطح در اراده و قدرتمند رهبری .3

 کرد استفاده توان می ها سازمان در شده سازی پیاده باز نوآوری مطالعه و بررسی برای بوم این از .4

 و کسب های مدل و ها مهارت بوم، زیست با تعامل های خانه با و تکمیل رهبری و سازمان و راهبرد های خانه از ترتیب به بوم این

  .یابد می خاتمه فکری مالکیت/کار

 

 :دارد زیر موارد بر تمرکز به نیاز مدیریت، باز، نوآوری ساختمانی های بلوک بررسی ادامه در آن، بر افزون

 گذارد؟ می تأثیر باز نوآوری اثربخشی بر بازار مختلف های بخش های ویژگی چگونه .1

 است؟ چگونه سفر طول در آن مختلف های گام توصیف با بازتر رویکرد یک به بسته نوآوری مدل یک  از گذار .2

 هستند؟ ها کدام هستند باز نوآوری سازی پیاده حال در که هایی شرکت مداوم های چالش و مشترک موانع .3
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 از جامع و بزرگ تصویر یک  توانیم می همزمان طور به و شود پرداخته وعمیقتر تر دقیق آن به تا شود می موجب خانه هر به توجه

 شرکت سازمانی نوآوری آموزش دوره در توانید می باز نوآوری بوم با بیشتر یآشنای برای .ببینیم را باز نوآوری

  .دنمایی
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 توان  سو  دو سازمان

 ایجاد در جدی طور به که چرا است مطرح ها وشرکت ها سازمان های نیازمندی ترین اساسی از یکی عنوان به امروزه باز نوآوری

 که باورند این بر نظرانصاحب از بسیاری .دارد نقش سازند می را آینده دیاقتصا های مدل و تجاری نوین های روش که بسترهایی

 .است شده تبدیل اجبار یک به بلکه نیست اختیاری چیز یک  دیگر  باز نوآوری راهبرد یک  سازی پیاده

 است  شده  تبدیل  «تسرع»  گفتمان  به  بازارها  و  ها  صنعت  بر  شده  وارد  جدید  نیروهای  اثر  بر  «حفاظت»  گفتمان  که  امروز  دنیای  در

 .است نیاز ها حکومت حتی و بزرگ و کوچک های شرکت در مند نظام سطح یک در باز نوآوری به
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 چرا باشند شکننده بسیار ظاهرشان، علیرغم که است شده موجب امر همین اما اند شده بزرگ بسیار برندها و ها شرکت از بسیاری

 در آن، بر افزون .بدهد خرج به را الزم انعطاف خود از کاری و کسب های طوفان و تتغییرا برابر در تواند نمی ها آن صلب بدنه که

 و اعتبار بقای برای رسانید می مخاطب به را پیامش و کرد می کار و داشت وجود بزرگ شرکت یا سازمان یک  که همین گذشته،

 اثبات را خود خدمات و محصوالت و خود کیفیت انندبتو باید بار هر نیست کافی بودن زنده تنها امروزه اما کرد می کفایت برندش

  .شود حفظ اعتبارشان تا کنند

 در ویژه به امروزه کند می تبدیل (فوق نمودار) 3دوسوتوان موجودیت یک به را سازمان به که سازمانی نوآوری ی چهره دو این

 .است موسسات این سازمانی تحول تپنده قلب و گیرد می شکل «4بسترسازی» مفهوم حول بانکی و مالی موسسات

شد
ر

 و 
ره

به
 

ی
ور

 

 خالقیت و سرعت

 انطباق و گیری شکل

 کننده کنترل و پایشگر

 تجربه و سابقه

 دوراندیشی و بینش

 اشتیاق و الهام

 خطاوآزمایش

 توان سو دو

 توان و سازی بهینه

 عملیاتی
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3 Ambidextrous 

4 Platformization 
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 بازیگران  خدمات ارائه با فعلی مشتریان به رسانی خدمت جمله از کند می نمایان سازمان روی به را دیجدی های افق مفهوم، این

 ترکیب طریق از که است استوار جمعی نفع منطق اساس بر استراتژی این .نوپا و تر نوآورانه خدمات کنار در بازار در شده تثبیت

 بزرگ  بازارهای به مستقیم دسترسی و فعالند بازار کوچک های بخش در که هایی شرکت آن با سازمان های دارایی و ها توانمندی

 .دارند نهایی مشتری به را نوآورانه بسیار خدمات ارائه پتانسیل اما ندارد را

 گفتگو  ادامه

 طور به و شندبا داشته را الزم انعطاف باید ها استارتاپ روی به خود سازمان های درب کردن باز با که کنند درک باید ها سازمان

 غیرقابل  فضای  یک   عنوان  به  ناگهانی  تغییر  همه  این  از  و  کنند  روز  به  همکاری  گوناگون  های  روش  به  توجه  با  را  خود  استراتژی  مداوم

 .کنند تقویت و حمایت را فضا این جدید هایی روش و ابزارها کمک  به عوض در و .نکنند برداشت سوء پرخطر و اعتماد

 و تخصص چنین داشتن .است نیاز سازمان در آن، اقتصادی و کاری های مدل شامل بوم زیست از ناسبم درک راه ابتدای در

 درون های تیم کمک  به کامل طور به را خود پیرامون محیط ها سازمان که شود می موجب سازمان کارکنان میان در مهارتی

 نیست  فنی  گفتمان  یک   صرفا  باز  نوآوری  چرا  .باشند  داشته  نظر  زیر  نسازما  از  خارج  افراد  با  کردن  کار  به  عالقمند  و  انگیزه  با  سازمانی

 .است انسانی گفتمان یک بلکه
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 ایجاد و تربیت همکاری های روش و ها استارتاپ بهترین انتخاب برای سازمان درون در اختصاصی های تیم تا است الزم بنابراین

 حضور سازمان مختلف سطوح در باید آن اعضای و دمند می سازمان لبدکا در را نوآوری روح که هستند ها تیم این واقع در .شوند

 داشته را مناسب تجاری و اقتصادی همکاری های مدل ایجاد و ها استارتاپ با تعامل درک و توان باید ها تیم این .باشند داشته

 .کنند جاری سازمان های رگ در را آن و باشند
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